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MP e PRF fazem operação contra 
fraudes fiscais em VR e Piraí 

O objetivo foi cumprir 19 mandados de prisão e 38 de busca e apreens: contra suspeitos de organização criminosa 
O Ministério Púluico do Estado do Rio de Janeiro CPR e 

ram ontem um dporação 
Re prisão e Sê de busca é apreensão contra uma su Poa copeniedo codeinde Volada para a prática do cr mes contem ardem tribut Elas comia à adminiiração pública. Os mandados de Brisão é busca e apreensão foram cumpridos em nove municipos, entre els. Volta Redonta é Pirai A ação em Paulínia lo São roi ouseas também no. ndo o MP os 

Estado do Rio por mbdo de 

ncia rupção os públicos, cor en pass POLÍCIA [Pino 4 

Agentes da PRF e MpRU 
“obsenam caro durante à 
operação “Desio de Rota” 

Neto reinaugura Centro Dia falando 
em reconstrução do município 

O prefeito de Volta Ro 
dota, Antônio Francisco 
Neto destaco ontem, du rante reinauguração do 
Centro de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzhvei 
moro Familiares (Centro Dia Synval Santos), à re construção do municipio 
a retomada das políticas. 
públicas que ele implan nt "Eatamos reconetru 

equipe efilente, que não 
mid esforços para avo 
gar nos serviços ofereci 
dos à nossa Pra dis 

op 
ço maravi Condo re 

derto hoje val beneficiar mula gente que precisa” 
disse o prefeito, que tam Dem arde à segui 
pe pelo trabalho realizado. aguia] a a 

VR e BM intensificam 7 
vacinação contra | 
Covid-19 e gripe 

A Seerotaria de Saúdo de ça da Matriz, das Bhás 12h 
Em Volta Redonda, cinco unidades básicas de saúde (UBS e UBSE), sendo elas 
240 São Geraldo, Vila Mu contra Covid-19. No sábado, dia 1, das 0h ás Iab, uma “Vita Grande e Siderlândia 
abrirão, das Th às 8, para aplicações de 1 e úpses 
Às unidades de Atenção Pri mária à Saúde também fa 
Tão acolhumento de pacien fes com suspeita de Sindro- 
De cpades| 

tenda ficará mantada no Corredor Cultural e 25 pos- 
tos estarão abertos para à aplicação da segundas doses 
atrasadas. rofbrços e DI em 
quem ainda não se vacinou. Já no domingo, dia 12 a va ciação Será ão lado da Pra 

Aviso aos leitores 

A ção do DIÁRIO DO VALE deste beco, 11, fará 
“as cas atá segunda-feira, dia 13. O jorra vota a drcular Posmaimerte na terça fera, a 14, Lembrando que e latão 
e om estará tico o lo, tum tvs 
o e om um modo co) 

DIÁRIO DO VALE 

Fim de ano traz aumento de 
incidência de estelionato 
O delegado da 90º DP 

arra Mana), Michel Flo Tosco temente Rian Cunha, Comandante d 
Cormpatia de Polícia 
tar do 28º BPM, fazem um 
alerta sobre ico de golpe 

fest im de ao com re. 
lação às pessoas dá terculra Ade, uma vez quo são alvos 
mais Tcol para golpistas. Para público pera, aorien 

o pa tiverem. 
pb a mpinços 
leres, ho debuem ara 
cavar da noi w para que que atento ds possas do re 
dor observado tudos os t- 
poderia, POLICIA | página 4 

ia desse tipo de 
aumenta esta Epoca 

a. De acordo com Cu. Ah, uma das maiores pro. 
ces, cum a chegada 

Prefeitura de VR implantará centro 
de reabilitação na Arena Olímpica 

A Arena Esportiva Nico. do complexo esportivo -o 
au Yabrudi, localizada no . outro edifício abriga à secre airro Voldac. em Volta Re. taria de Esporte o Lazer 
dianda, passará por uma re... (Smei). A citação da obra 
forma que val permitir a. está marcada para o próx 
Anstalação do Cetro Espe adiado de Reabilitação (CER 
Th e à Implementação da 
dficina artopódica, da cre. 
taria Municipal de Saúde 
(5345), em um dos prédios 

mo dia 20 de dezembro e o investimento previsto é de 
R$ SEAT. À obra está 
prevista para durar apraxt- edema 

CIDADES | 

Jari aguarda decisão sobre vaga na 
Alerj, mas mantém foco no mandato 

O vereador Jari afirmou 
que continua focado em seu met como vereador em. 
dora o Tribunal Superior 
Eleitoral CTSE) vê julear na 
próxima terçateira um pro. 

Bomtempo é deputado esta 
cla, e dlxariao cargo para aura probitura enquam 
to Jarié ceu segundo suplem 
te. Como o primeiro supleo a Buren, à secreta 

cx, cnvlvendo o deputado . rio muniigalde Eiucação na estadual hos Bamiempo, . capital do Estado do Ri. fica 
ue pede lear o parfamentar rá para Jar a cadeira de de voltarredondense a assumir . putadocstadui. 
uma cadeira na Aler) POLiTiCA!*: 
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Centro Oportunizar facilita inserção 
de jovens no mercado de trabalho 

Nesta semana, empresa que atua na CSN fez [6 contratações pelo Jovem Aprendiz 
do més de janeiro, esses jo. vens estejam amando dentro 
da Usina Presidente Var 
Eae”, falou o encarregado cademintsratvo ds emp À coordenadora da Ju- 

em formação profissional e 
nadoria da Juventude (Co- orbluv) de Volta Redonda, 
comemorou à contratação. Besta semana, de mais 16jo" 
vens atendidos no qulosque. 
que fica na Vila Santa Ceci lia Desde a inauguração, em 
agosto deste amo, jovens já. conquistaram vagas de tra balho, O local funciona de 
segunda a sext-oira, das dh Asi, com objetivo de aum 

ventde de Volta Redonda, Tarissa Garcer, destacou de Almeida, elogiou otrabo- 
lho realizado no Centro Opertunizar Ficamos sur. 
presos, positivamente. com à. Preparação dos jovens que 
participaram das entrevis 

Aiar pessoas com Idades en... nho certeza que os Jovens 
tre 150 Manos na conquista. que passam polo atendimem 
do primeiro emprego duos. to e treinamento ofertado 
tag, além da Inserção no. pela equipe do quiosque it. 1. Começamos por coisas 

Jovem Aprendiz lerencial em relação . básicas como a elaboração Para ingressar na empre. 
sa RIP Serviços Industriais 
Lada, que em Vila Redonda atua dentro da CSN (Compa 
ha Siderárgica Nacional. 
23 Jovens Indicados pelo 
Centro Oportunizar passa 
ram por processa seletivo Denesseis foram aprovados & 
assinaram à documentação a tarde de quartel, 
Eles foram contratados pelo 
Programa Jovem Aprendiz 
Asatividados tedeieas ca 

dos demais” armou dean. Ele Infoémou que os 16 
contratados como jovens. aprendizes inleiam imedia- 
tamente as aulas teóricas 
ministradas por profisio. nais da Fundação CSN. O 
curso tem duração de cerca de 30 dias, "Ele precisam. 
passar por esta preparação. 
Para trabalhar no setor ad 
ministrativo da RIF. com multos nUmeros e valares. 
Acreditamos que até o fim 

de curriculo, a criação de um email e rede social pro 
sslonal, além da divulgs 
ção sobre que é como fu Clona e quais empresas 
abrem editais para a Lei da 

“po exemplo. Também solicitamos cartel ra profissional e damos di. 
cas de como se portar nom trevista de emprego”. eta 
to Larissa. Uma das jovens que com 
quistou uma vaga como Jo. 

ne 

vem Aprendiz na RIP fot 
Cilene de 21 ano Ela ar. 
mou que o apalo do Centro 
Oportuntzar foi de grande ajuda no processo. =Ful 
atendida no quiosque elá 
Fazer o cadastro para o pro. cxsso seletivo. Agora, apos a 

entrevista, saber que fui 
aprovada e que estou dentro do mercado de trabalho é 
mulo bo” comemorou 
Eduarda Silva, de 19 

“anos, também passou pelo 
Centro Oportunizar antes de. 
ctrar para a RIP Ele aconco Ju todos s jovens proc 

raremo serviço. A equipe do 
quiosque é super atenciosa e Soria na orenaçõessolo 
amolhoe maneira de Ingres ur no mercado. O serviço é 
muto bum para os jovens que quem inlear a carteira pro. 
Beslonal. Tenho certeza que val ajudar” lou. 

Antonio Furtado requer urgência para regime 
de 30 horas e piso salarial para enfermeiros 

os prolssomais da saúde te. 
Flam como valor de RS 
para enfermeiros. 70% para Stventeo de enfermagem e 
20%, para o ava de enter 
magem e para a parteira 
Aê do resjusto nos salá 
o, prulisslonals também inclusão do regi 
me de 0 horas de trabalho Em conversa cum epemen. 
tantes do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), 
deputado federal Delegado. Atuo Furtado asurmio 
comproembsso de apolar a cr 

AngraPrev empossa novos conselheiros 

ET omissões partumentares Chegou a hora de mos- 
tra que realmente consido Tamos esses profissionais 
non bóia Dano poe 
momento da pandemia eles oram aclamados pelos riscos. 
que cocrerara nos hospitals, pra, mae te toe re 
cimento financeiro não aponas verbal. Essa é Uma 
“da maneiro emomtrar mos nossa gratidão - dota 
cono deputado federal dele 
ado Amtono Furtado Com o novo piso salrta, 

Aprovado em primeira 
votação na Câmara Federal 
“mo Senado, Projeto de Lat 
264/2020, sobe o piso ala 
ral dos enfermeiros e par 
tuiras, pod ser acrescido da dliscusaão sobre fixação de 
Jornada de 30 oras. À pro 
posta defendida polo deputa 
do fodoralDelagado Antonio Furtado é para o assunto ser 
caracterizado como urgn. er reto a votação sem. 
ecosaldacodo tramita nas 

O Instituto de Previden cia Social do Munlciplo de Angrádios Roi (Angra) deu posa, no ada tarte dessa quina-elra (1) dos27 vos tnembros dos Cone. Tso Administração io cal do ibn a Ss “Quando entramos no Angra ro, em, eco. ramos conhe demo: Afados e desvadorados ta clâmos, então um trabalho de construção de conse fortes a cficlentes, que os. cem capazes de Ear do Am, 
abre uma rleência pre 
Videnciária municipal Ao longo desse Quatro anos, construlmos mais da que conhe eonsiruimos ami Jade que à cada da segue Je forisecendo em protdo sarvidor púlilco- frlsou à presidente do AngraBrev, Tainha. O Conselhos de ami straçãoo Fica são forma. das por conselheiros tiula res suplente, represcntan fosde várias cateias, ds Poderes Execnivoe Log Alvo, indico dos servido: penas “ Neste amos de trabalho, buscamos capacitar nossoê conselheiros em cursos co toa seminários seua 

des. Retornamos, em 2019, com pagamento Jeton. 
conquista que se deu graça. ao nosso prefeito Fernando 
Jordão, que sempre valor 
Sou cada membro do conse. Io. Com a colaboração dos 
conselhos, aleançamos o Pro-Gestão, nivel Ze os 
gundo lugar no estado no Bromio de Boas Práticas de 
Gestão, da Anepren - co- mento Lean 

Durante à cerimónia de 
pose, o secretário de Cover. Ro, Cádio de Lima Sírio, 
quistas do governo em prol dos servidores públicos en- ir elaso reajuste dos servi. 

Emi 
essere ra TI 
ops sabiidado por pesos com qd E Er “ e pu ia Tam Ee Ei 
E rei Gage dead ligado dos conselheiros ara da cite RR, 

tegoria, tanto que assinou 
Fequer mento de urpência 
pura acelerar aprovação do 
Declare me apodo aos 

profisstonads da enferma Bem porque entendo à tm. 
portância do trabalho que Besenvolvem. À proposta já 
fot aprovada em primeira votação 0 Senado também 
aprovou. Não precisa ser atrasada passando pelas co. 
ole. Podemos dar cer dade e aprovar = afirmou o 
parlamentar 

CDL-BM Laprova previsão orçamentária para 2022 
BM apresentará à Diretoria Escuta um balanço do mo. imentofinaneudo sor Sonido. 

"A CDI Barra Mana se destaca pelo compromisso 
para com seus associados e Sociedade  traneparênciaem . para beneficios ão setor tra 
=uns ações. E, ao promover... balhos de capacitação do co. Ts essa Assembleia anual. . mércio: busca de parcerias. além de estarmos cumprindo. que ajudem o micro e poque- Ce regra mano estatuto de. no empreário as emos 
monstramos a previsão de sa cidade que valerizem oco. Tosta ações para o pritimo . mórcio local. o à grande nov o de era é, estudo dd fo a instalação da lendo como Base Um pla. CDI. mais próxima à todos, 
mejamento orçamentário con... agora no centro da cidad”, 

Fetximo avo “rolado e bem elaborado para . enumerou Fa parte do Estatuto. no. que atividades aconteçam em 
Capitulo VII - Da Previsão. Drol do fortalecimento dos 
Orçamentária e do Balanço. nossos associados e da ent Pimameeiro - no Art dz “As 
receitas despesas e investi mentos da COL EM serves 

vemos juntos par apar o Jncios « amemizar om da os de Uma cia samitária Em a entramos com mtas Na note dessa quintos 
ra Dede dezembro alguns só. 
Clos efetivos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa (CDL HM estiveram 
presentes em sua sede para Convocação da Assembleia. Geral Ortinária para deli. 
ração e aprovação da Previ 
são Orçamentária para o exercicio de st Segatindoo Seu estatuto, que a entidade curmpre il é integralmente, 
a previção de receitas e des. 
pesas fi apresentada para o 

mais voltado à cooperação € 
menos à individualidade. Exa semp ol essência da CDL e vamos seguir esse 
rua, buscando nossas novas re Contamos cum a cas Se unida nesse propósito Va 
mos segui nossos trabalhos, 
Hlancjando - como aqui esta mos o futuro cm ações para o próximo ano é trabalhar dactante junto à nossa classe 

me a semeado sob qual quer pretexto e no art. 95 dE O Presidente da COLO 
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Neto destaca reconstrução da cidade 
durante a reabertura do Centro Dia 

Espaço tem dois andares, onde são oferecidas oficinas coletivas nas áreas de fisioterapia, 
educação fisica, psicologia, serviço social, música e terapia ocupacional 

Durante a reinauguração do Centro da Atemlimento a Pessoa Idosa com Altheimer 
& Familiares, o Centro Dia Synval Santós nesta sexta 
(10) , 0 prefeito Antônio Frankisco Neto destacou à 

“Estamos reconstruindo à 
nossa cidade o para ss, eu 
“conto com uma equipe efer Ene, que não mede esforços. 
para avançar nos serviços dleroeidos à nossa popula 
ção. Prova disso, é a recons- Irução dogs espaço maravi- 
os, que está sendo reaber tohoje e val beneliciar mui 
ta gonta que precisa, disse o 
prefeito, que também agr decoua sua equipe pelo tra balho realizado 

Acompanharam o prefet 
to, na cerimônia, secretários múunleipais, o vertador Fi 
bio Buchecha, representan. tesda familado senhor Sy. 
val Santos, coordo 

dos Parentos é Amigos das 
Pessoas com Alehelmer, Jor 
pe Pantaleão, entro outros. 

O prefeito Neto agrado 
censo trabalho que vem sem, 
do realizado pela equipe nã 
Foconstrução do Social em Volta Record. 

O secrotário munleipal 
“do Ação Comunhtária, Mu- 
tr Prancieo, ressaltou que ojo um dia do alegria 

"Estou muto fazem po- der estar relnaugurando o 

Centro de Altheimer apro 
velto para agradecer a mi- 

população Para que esa rei Rauguração acontecesse, 
multa gente esteve envolvi. 
da, inelusive de outras secre 

tudo fsso estava destruldo, asstmcom os Centros Dias, 
os Cras (Centro de Referêm elade Assistência Social o 
Cpé (Centro de Atendimen- to À Pessoa com Heflciência) 
Mas estamos empenhados em reconstruir asa cidade 
que tanto amamos”, disseo 
Secretário. 

Centro Dia 
Depois de trés amos acha. do o pelo contro pi 

co de atendimento a pessoas 
Com Altehimer da América Latina foi reaberto nessa 
sestateira, dia 10.0 Cemtro 
de Atendimento a Pessoa 
Tdosa com Alsheimer e Fa- 
millares, o Centro Dia Sy. 
“val Santos, no bairro Jardim Paraiba, ol totalmente re 
construido. À cowrdenadora do Ce 
trade Alheimer à pelologa Danelo Freire, ressalta que 
a abertura do eso fica fazer à política pul 
acontecer na prática. “Rotocnar para essa un 
lado que ol construida para oles, pensando neles, à do 
novo qualificar o serviço. 
E oportunizar à ampliação 

ea 

E II 

da capcidade de atendimen, to, fomentar outras ações e 
oferecer um bem estar mal or, tanto para as famílias 
quanto para os idosos. Esta 

cer o ateraimento quali cado e continuado, através 
de estimulação aos idosos. coma doença de Alzheimer, 
Va mata mia do deservol mos de volta para casa. di. vimento 

Sea coordenadora emocto. O centro fornçceorlenta. 
nada. ção, escuta, acolhimento e O Centro Dia Syrval Sam tos é um serviço da secreta 
ria de Ação Comunitária (Simao), por meo do Depar: 
tamento de Proteção Espa atSocial À unidade via Tor 

Seoempanhaimeno das fam 
lia, reinado a sobrecarga natural que a doença tem 
“como uma espécie de evito 
colateral Es ações Impa 
tam na qualidade de vida da 

Resende tem eleições para Conselho 

Centro ce Cata aco 

ET 
A releitura de Resende 

está convocando os repre. 
Semtantes da sociedade ci 
vil, atuantes da cultural 
municipal, para Assem- 
bleja Geral de Eleição dos 
membros titulares e su. 
plentes ara compor o Com Selho Municipal de Política 
Cultural de Resende 
(CMPO), biênio 2021 
225,4 Assembleia Geral 
será presencial, no dia 16 
de dezembro, às ih, no Es- 
paço 2, localizado na Av. 
Gustavo Jardim, nº 300, 
Centro. 

and é polo cura em Resende 

Municipal de Política Cultural 
Li 

De acordo com o prest 
dente da FCCMM, 
Thiago Zaidan, as elef. 
ções tem como objetivo o 
preenchimento das oito Vagas titulares e suplen. 
tes dos segmentos cultu. 
rais: Artos Cênicas, Artes. 
Literárias, Artos Plásti 
cas, Audiovisual e 
Novas Tecnologias, Cul- tura Popular. Dança, MG 
sicae Produção Cultural. 

“Canvocamos a popula- 
ção paraeste compromisso de grande importância, 
que vai eleger os titulares. do conselho. O CMPC tem 
Poder de elaborar acompa- 

nhar.fscalizar e avaliara  eleicaocmpez1G gmail ou 
execução das políticas pú- . pessdalmente (até 18h30), 
Blicas voltadas para o setor no dia da Assembleia por 
da cultura Todos os traba. melo do preenchimento do 
Thos desenvolvidos pelo Formulário de Inscrição, 
Município <ão acommpenha: . disponível na sede da Fun. 
das pelo órgão. que visa fe. dação Casa da Cultura. 
calizar o cumprimento das Pça Oliveira Botelho, nº 
ações e propor novas dire. 258, Centro, ou no 
trizes para melhorias -ex. link: https 
plicou o presidente resenderigovbr/fundao- da FCCMM casada cultura macedo. 
As inscrições para par. . miranda/mais 

icigar da assembleia como Para secandidatar o i- 
eleitores e/ou como card. teressado deve comprovar 
datos estarão disponíveis . residência no municipio de 
dodia Sao dia 16 de dezem-. Resende além de dois anos 
bro, e podem ser feitas. deatuação no segmento de. 
através do e-mail sejadoda candidatura 

Bala e do usuário 
O local serve alnda como 

polo de orlentação sobre à doença para comunhdad. e é 
um contro de estudo e pos usa centiica, para que as. 
Unhversidades desenvolvam 
estudos à respeito da doença 
Tas mals diversas áreas. 

A unidade 

salas amplas, com pista de 
caminhada, ode são ore. 
clas oficinas coletivas nas. 
vas de sotorapia é educa 
gão isca, pelcologia, serv. Go social. música e do tora: 
Biaocupaçioal O ici. melo dd segunda à seta. 
otra, das 70 Às 7 Os Ido. Sus são atendidos duas vezes 
por semana Em média o es 
Paço consegue dspomibill. Zar BO atendimentos sema. 
mais O Centro Dia fica em um prédio de dois andares, cum 

TSE pauta para dia 14 
julgamento que pode abrir 

vaga para Jari na Alerj 

o enquanto auardapgamento 

sultado e caso Bomtempo seja bem-sucedido em seu recurso vou reunir à base é 
que decisão toma = dia dart 

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) julga na pró- Xima terçafeira (1i)o recur. 
Todo candidato mais votado à preeito de Petrópole Ru. 
bens Bomtempo, que tonta 
reverter indeferimento de 
Sua candidatura Caso sem 
tença seja favorável a ele, o vercadoe da (PSB) pode cer 
chamado à aesums uma ca 
eira na Ale Bomtempo é deputadoos 
tadual, e deixaria o cargo 
para assurate a prefeitura, Soquanto Jar é se segundo, 
Suplente. Como o primeiro Suplente, Renan Ferreiri. 
aka, é secretário municipal 
de Educação na capital do Estado do Rio, ficará para 
Jari a cadeira de deputado Estaduai. 

O vereador. no entanto, evita For supesições. “No momento estou fo. 
cado po neu mandato como 
vereador a Bm de cervira cê ade ea população de Volta 
Redonda Vou aguardar ore. 

Asituação 
Hormtompo estava Impe dido de assumir o mandato 

por causa de uma sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Em 14 de no- 
vera, no entanto, uma do Cleão tomada pelo minfetro 
Humberto Martin, do Supe- rlor Tribunal de Justiça 
(STJ) suspendou os efeitos 
de uma order do Tribual de Justiça do Estado do Rio 
(TIRAM que impedia a posso de Rubens Bomtempo nã 
Prefeitura de Petrópoli. Com ss ficou exclusiva 
mente como TSE à jurisd. 
Co sobre ocaso O procesto Estava pautado para julga 
mento no dia á de novembro, 
mas o ministro Alexandre 
de Moraes podiu vista, oque interrompeu o julgamento. 
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MP cumpre mandados em Piraí e VR por 
fraude no transporte de combustíveis 

Ação ocorreu ainda no Rio e em São Paulo; estimativa é de prejuízo de R$ | bi aos cofres públicos 

O Ministério Público do 
Estado do Ria de Janeiro 
(MPR ca Palleia Rodoviá Fa Federal (PRF), realiza 
Fam na sexta feira (10) a £ fase da Operação Desvio de 
Rota. O obletivo foi cumprir 19 mandados de prisão é 35 
de busca é aproensão contra Juma organização eriminosa 
voltada para à prática de cri mes contra a ordem tibuta. 
riae contra à administração 

PTE 

de Janeiro, São João de Me- rt, Belford Hoxo, São Gon. 
alo, Duque de Casas, Gu Blmirim, Itaboral, À ação 
ocorre também em Paulinia e Bauru, São Paulo. São reg 
lizadas buscas também no 
ar BPM Os acusados realizavam 
transporte de combustivel 
para o Estado do Rio por 

No co cs evetgações 
tara de Estado do Fazenda, 

melo de fraudes fiscais, cau.. do Rio (SEPAZRN. 
sando prejulxos Imensur. vels aos cofres públicos. O Balanço 
GAECO/RI denunciou à 
“ustça um total de 29 pesso. Como resultado das du gências, ati o Indo da tado de sesta feira (10) foram pe 

sas 8 pessoas, apreendida 
uma arma, munições, mais. 
de R$ 100 mom espécie, ce 
utares. três volculos entro 
outros documentos é dispo- Sltivos diversos. À operação. 
mobilizou um total de 160 agentes (Bda CSUMPRI e 
Boda PRF), 5 viaturas dez 
promotor do Justiça. 

Atuação 
Alnda de acordo com a dentina ao o 

dliciário, o grupo agia esqui vaindo-se do pagamento do 
tributos no Ambito do Esta do do Rio sobre a carga do 
etanol ortunda de vutros em ts itlorados Para são, se. 
gundo o MP corrompla er. 

as que responderão por cr 
mes como organização rt minosa armada com atu. 
ção mediante conlulo com funcionários pablicos, cor- 
rupção ativa o pasiva 

imestitação 
A Investigação própria 

do MPR evo inlelo a partir le informações de inteigom. 
ela com base em dados da PRE como ocorrências de 
apreensões de velculos que. 
transportavam etanol em ro- tas ncormputivols com a or 
geme o destino das motas hi. Cas apresentadas. Após um 
amo melado Investigação. om dozembra de 20,10 de 
Ragrada a primeira faso da Operação Desvio de Rota 
qe rusultou em aprverisõs 
“que permitiram a continul-. vidores queatuavam na Bar. dade das apurações e a iden.. eira Fiscal é, sempre que Aiicação de parte dos ensol. . necossário, usava de viokên- 
vid À part das Intercepta e dentes autorizadas a uia ol demonstrado dl logo apos ae primeiras Duscas as atvidados er mois Conti, eum po. 
vas apreensões sendo rea “da pela PRE ao lo dos tea. Além so, tos. tigaçõos também contaram coma colaboração a Secre 

Confronto armado entre PMs e 
criminosos termina com um morto 

EE Spin Aide EA ii den gemança Finca E Ee ES RS Estaca De 

vidaram os disparos. 
Após o cessar fogo, os. 

agentes encontraram um 
suspeito baleado, caído 
no chão. Ele fol levado 
para uma Unidade do 
Pronto Atendimento 
(UPA), mas não resistiu 
aos ferimentos. 

No local do confronto, 
os policiais apreenderam 
um revólver, munições, 
um quilo de maconha, 6i 
cápsulas de cocaína e df 
aheiro. 

Jovem é detido com 80 
pedras de crack em Porto Real 

PM do 37º Batalhão in 
formaram que ao ser inda 
gado sobre a denância, o 
adolescente confessou que 
estava no local vendendo 
drogas e que a “carga” es- 
tava escondida em área de 
mata O jovem. todo mate 
rial foram encaminhados 
para delegacia da cidado 
para medidas cabíveis. O 
suspeito fol autuado em fia 
grante, permanecendo 
apreendido. 

ET 
Uma troca de tiros en. 

tre policiais militares e 
supostos traficantes ter 
minou com morto em 
Barra Mansa. O tiroteio 
foi na note de quinta-ei 
Fa (9), na Rua Luz Isaque 
Mercedes, no bairro Ro- 
selândia. 

Os polletais foram ao 
local apurar denúncia de 
tráfico de drogas, e foram 
recebidos e tiros. Eles re 

Umjovem de 16 anos fot 
detido pela Polícia Militar 
na noite de quinta-feira (9, 
após ser flagrado com 80 
pedras de crack durante 
abordagem na Rua 06, no 
balrro Jardim das Acácias, 
em Porto Real. De acordo 
coma ocorrência, registra 
dana 100º DP o flagrante 
tol possível após denúncia 
detráfio. 

pe 
JE 

São Paula. Dentro as estratégias 
usadas peia organização 
para passar pela Barreira estavam o uso de no- 
tas frias, simulação de ca 
minhão vario, pagamento 
de propinas a agentes poli cos, cetro outras. 
À Investigação demons 

traque a organização lucra vacêrca de R$ 15 mil porca 
minhão que passava sem o 
pagamento de tributo pela Barreira Fiscal, com co- brança de propina ao custa 
de R$ Lila R$ LS mil por O não pagamento rete.. veleulo. Ao menos dois rente ão Imposto sobr Cir. agentes públicos foram 

Culação de Mercadorias e identificados e denuncia 
Serviços (ICMS), segundoa dos, um policial militar 
Secretaria de Estado de Fa... um homem que atuava na. zenda do Rio (SEFAZ-RJ) Barreira Piscal e hoje ocupa. 
chegou a R$ 1 bilhão. Pelo cargo de assessoramento na menos 73 carretas foram . Assembleia Legislativa do 
apreendidas sem documento . Rio. Outros agentes pobt válido ao longo da investiga... cos alla estão sob investi 
ção, com cerca de 3 milhões. de rom de tamo aprevnd” 
dos Os Investigadores res. altaram que o voluma tende 
a ser mato om rando do ma. teria que não foi possível 
apreender 

Estudo recente da Fun dação Getúlio Vargas est ma que frades no setor de Combustivel postem Errar tum prejuizo para os cofres 
públicos de R 14 bilhões. o, inch nos Es tados do Rio de Janeiro é 

transporte e dos batedores 
das estradas. Entre os envolvidos, o 
Mp aponta alnda o imerio- cutor/ lobista, que atuav 
como receptador do etanol irregular fazendo à comendo 
da organização criminosa 
com à Indústria de combus. tiveis e viabilizando a aqui 
sição de etanol em notas. cais e/ou com documenta 
“ão tributária Inle 
Preula de R$ 1 bão “os cofres públicas 

“A Justiça decretou o se 
questro e arresto de todos. de bens é valores registra 
“lo um nome do denuncia os e empeças por les ope. 
Fadas. À podido do MPRI, 
Justiça também decretou o atascâmento do cargo publ 
codo PM identificado e de outro denunciado, além de 
medias cautelares divers da prisão Aqueles que não 
tiveram podido de detenção Sormulado, como obrigação 
de comparecer periodica- mente do Julxo, entre ou 
tras 

Presos suspeitos de roubarem 
R$ 28 mil de empresa 

maes ao padrinho sobre oinciomsamento da firma, Inclusive qual seria o dia do pagamento dos empre. podes da empre, segun a Pula CL Os dois foram localiza dos e detidos em suas ca. Gas na cidade vizinha de Três Rios. Em um dos Imóveis foi preso, outro orem de 25 amos, irmão eum dos suspeitos. por 
porte legal de arm. No “tárto dele ol encontrado dm pevólver. Na outra residência fot apreendido R$ 1.3 mil e dia réplica de plátola Os três oras levados para à Delegacia de Paraiba da Sul A delegada disse que à rá e 

Policiais civis da 107º De (Baralho do Su) coor. denados pela delegada t tular Cláudia Nardy Ab. Bud, em conjunto com agentes do 3º Batalhão da PM, prenderam um ho mera, de 40 anos, na quim tafeira (0), suipelto de rouba. Poa denúncia ele, 
portando um revólver. in Vadiu no sábado (4) Uma empresa localizada no dale Harão de Angra em Paraiba do Sul, e roubou R$38 mil “Ele vestia uma capa de chuva é fugiu em uma moto. Também ol preso o Eiado del, Um Jovem de 25 anos, funelonário da empresa alvo do assalto. Ele foi quem passou Infor. Ab quê tados sê 

docrime sejam apurados. 

Posro ocowa Do acouroa 

Polícias Civil e Militar 
alertam sobre golpes no 
período de fim de ano 

= lar Ág vezes a pessoa toma im esbarra ne via pública, acha que fo só um esbarrão 
e; na verdade, o batedor do Cartela consegui furtar al 
pe sereno po- 

Faltando poucos dias. 

Policiamento reforçado 
De acordo com Cunha, 

para garantir a sogurany dos consumidores, no por 

Anciinamentodo comércio. Estamos em parceria coma COI, Ariap e Som: 
Cloe, confie val so mando o Natal o as lojas 

abertas é mal tar, os disponibilizamos o pol Clamento para acompanhar. 
São dus motas trabslhano Exvendo à ronda no centro da cla, nas ruas paralelas, o 
termos b Policiamento Ostem. 
sivode Bllceta com dos po- além do terms vit. sro em ca cidade é nos balrros adjacentes ao 
Centro - informou o tonen Do acordo com ce parao te Segundo ' obesa dg Elson tanto piano Ernsra E po Err net ancand Epp cep ES om pd poi 
Epa casa Pe 

lcos não deixem para o avançar da noite e pára que tos peso dar observando todos os pod Tune pdidos po ação cmd ne pd do talo, ara que t 
cdermcendo prio ed recendo prudutos se end sr da ONOS, uia. 

ligações e também os rt. 
mes praticados pela Inter et p aos deslocam outras ck re os golpes ole clta des para aplicar golpas na. 0a do empréstimos com fel ego ooo. Idades é o de supostas cr. “Para naliae Cunha res. trals Tnancolras do bancos saltou que em ias de ruas 6 qe lg radmunt para 

comércio cheios, a atenção OS pap 
h 

as cr od rabeta voo "Nose para rs em bolsos raseros O. que ds pescas team done qu fla a ação debaindo. cê o uvitem passar ss Tedecartoiras dir es el imações pes por ee o us. Eadmonto Multas quadr as vémde oa, cam nat dado por alguns dias, apl cam Os golpos e depois 5o- em abro o delgdo. 
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COV DAS 

Mega campanha de vacinação acontece 
neste fim de semana em Barra Mansa 

Tenda no Corredor Cultural e 25 postos estarão abertos neste sábado para aplicação de DI, D2, D3 e doses em atraso 

A Secretaria de Saúde 
realiza neste im de sema. 
na uma 'Mega Campanha 
de Vacinação contra Co- 
vidas”. No sábado, dia 11 

uma tenda 
ficará montada no Corre 

aplicação de segundas do- 
Ses atrasadas, reforços e 
Di em quem 
vacinou. Já no domingo, 

alpes da Secretaria 
de Saúde também darão 
sequência no calendário 
regular de vacinação con 

a Covid.19. No sábado, 
daverá aplicação das do. 
ses de reforço para quem 
recebeu a Di até oia 11 
07. No domingo, a D é 
para quem re 
a dose até o dia 

lidades que registramos 
em Barra Mansa é decor 
rente da vacinação. O mu 
nicípio tem um alto indi 
oe decobertura vacinal de 
primeira dose, mas val 
lembrar que tomando a 
segunda eo reforço é que 
as possons estão mais pro- 

Cinco unidades de saúde 

tegidas e fazendo o mes- 
mo com o próximo. Elas. 
São eficazes contra as no 
vas variantes que vão sur. 
Eindo, Então, seas pesso 
doses complementares 
ema, poderá haver uma 
reinfecção, um novo surto 
“aumentando os números 
de adoecimento, de com 
plicação, de mortalidade” alertou a coordenadora 
de imunização do munici 
pio, Marlene Fialho. 
Unidades abertas no sábado 
Pró-Saúde; Getúlio 

Vargas; Santa Rita de 
Fatima; Belo Horizonte: 
Ismael de Souza; Colô: 
ni; Bocaininha; Corin. 
ga II; São Francisco; Vila Ôrlandélia; Cotia: 

Kmé; Vila Principal; 
rança; Jardim Primave- 
ra; Paraiso de Baixo; 

Brsulino; Vila Delgado; 
Monte Cristo; e Clínica 

Família (Vista Ale 
que Coro- mea fica 

cade do tairro Ano Bome 
na tenda do Corredor Cul 
tural (sabado); e na tenda 
ão lado da Praça da Ma. 
triz (domina 

abrirão neste sábado em VR 

A Prefeitura de Volta 
Redonda, por meio da Se 
cretaria Municipal de 
Sande (SMS), definiu as 
estratégias de 
contra a Covid-19 para 
este sábado, dia 11. Cinco 
unidades básicas de sat 
de (UBS e UBSF), sendo 
clas: 349, São Geraldo, 
Vila Murs; Volta Grande é 
Siderlândia abrirão, das 
7h às 1, para aplicações 
derº, 2º e'F doses. Asuni 
dades de Atenção Primá- 
riaà Saúde também farão 
acolhimento de pacientes 
com suspeita de sindrome 
ipa. 

As novas estratégias 
de imunização continu- 
am neste sábado através 
do carro da vacinação, 
com apoio da Defesa Ci 
vil, que estará percor. 
resido o bairro Jardim 
Paraíba, das 09h às 13h, 
fazendo também aplica: 
ção de doses em domici 
io para moradores aca- 
mados ou com alguma 
dificuldade de locomo- 
ção. Os postos de vacina- 
ção nos centros comerci 
ais (Shoppings Sider é 
Park Sul) continuam 
cam aplicações de doses, 
das 10h às 20h, até o dia 
1º de dezembro, de se- 
gunda a sábado. 

A repescagem do prt 
meira dose permanece se 
do ofertada para pessoas a 
partir de 12 anos de Idade que aínda não tenham sé 
vacinado por algum ot 
vo, Documentos necescárt. 
os: identidade, comprovar. 
te de residência, CPF ou 
cartão doSUS, 

2posE 
A segunda dose das va 

cinas Corona ae e Plizer 
permanecem sendo aplica. das para pessoas que rece. 
derama 1 dose há mais de 
ZM dias A segunda doseda 
AstraZeneca para pessoas. 
que tomaram a Iº dose há 
mais de 2e dias. Nesses ca 
£os se faz necessária à 
apresentação do cartão de 
varinação Covidl 

a-pose 
A dose de refurço conti 

ma sendo aplicada em pes. 
sons acima de 18 anos aci 
nadas com à 2 dose até 19/ 
0/2021; Pessoas acima de 
50 anos, profissionais de 
saúde e pessoas com co. 
moebidades vacinadas com 
a? dose há pelo menos 3 
meses; é imunossuprimi 
dos vacinados com a 2º 
dose até 13/1/2181 

Nesta sexta-feira, Costa 
dia 10,uma equipe da O Boletim Infogripe, 
Secretaria de Saúde se divulgado pela Fiocruz na 
reuniu na Unidade de. quinta-feira, dia 06, ale 
Pronto Atendimento tou para o aumento da in 
(UPA) do Centro para . cidência de casos de inf. 
traçar “estratégias 
para dinamizar o at 
dimento de sineiromes 
gripais. O encontro 
Contou com a partici 
pação da coordenado. 
ra médica da À 
Básica da UP; 
e diretora do Centro 
deTriagem, Dr Gabi 
la Laviola Meirelles, 

do mético do enfrenta. 
mento a Covid19, Dr 
Ivan de Castro; do co- 
ordenador do Centro 
de Triagem, Dr Ricar. 
do Anami; da gerente 
de Urgência e Emer. 
gência do município 
diretora geral do Hos 
pital da Mulher, Fer. 
nanda Chiesse; da go- 
rente de Vigilância em 

enza A, que foram obser. 
vados no estado do Ri 
Janeiro, tanto em crian 
ças quanto na população 
adulta, entre os registros 
de síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG 
"Nós estamos preocupa: 

dos com a saúde da popu 
lação de Barra Mansa, Es 
tamos acompanhando o 
surto de gripe em toda o 
Estado do Rio de Janeiro 
e temos registrado um au 
mento no mimo de aten. 
dimentos por sindrome 
rival”, destacou Fernan- da Chiesse 

Segundo o secretário 
de saúde, Dr. Sérgio Go. 
mes, é preciso dar celeri. 
dade aos atendimentos. 
“Atualmente, aqui em 

Saúde, Juliana Ferrei. Barra Mansa nós temos 
ra; da coordenadora registrado uma demanda 
de Enfermagem do de atendimentos de gripe 
Centro de Covid, UPA . maior que a de Covid-19 e 
e do NIR (Núcleo In- temos que otimizar esses. 
terno de Regulação), atendimentos”, disse 
Priscila Dotta; da en" Durante a reunião foi 
fermeira da Vigilân. traçada a estratégia de 
cia em Saúde, Juliana . que os atendimentos para. 
Russi; e da bióloga da adultos com sintomas le 
Epidemiologia, Lívia . ves de gripe devem se di 

Grupo de trabalho da Saúde traça estratégia 
para atendimento de síndrome gripal 

rigiràs unidades sentine 
las (Clínica da Família da 

legre, PSF Ano 
irene da Boa Sor. 

te) eos casos mais graves 
no Centro de Tria 
Tratamento da Covids, 
localizado na Região Les. . máscara, higiene das. 

s atendimen- mãos - com água e sa 
inças com sinto. bão e álcool em gel 

mas leves também devem e o distanciamento 
se dirigir às unidades sen- social, pois além de 

jas e os casos graves evitar à transmissão 
para a UPA do Centro. da Covid-19, essas 

“Queremos reforçar o . medidas também con 
pedido já feito anterior. . tribuem para reduzir 
mente, para que a popu. a transmissão dos ví 
lação nos ajude a melho.  rus ligados a síndro. 
rar o atendimento. Se me gripal. 
continuarmos recebendo 

ponderou Gt 
O grupo de tr; 

tho destacou ainda 
que a população pre. 
cisa continuar com 
as medidas de pre. 
venção, como uso de 

pacientes com gripena Sindrome pipai 
UPA do Centro, nós va. | É uma doença que mos ter filas de espera 
para os atendimentos. 
Queremos que as pessoas 
entendam que lá no Cen- 
tro de Triagem e Trata. 
mento na Leste os profis 
siomais já estão prepara 
dos para esse tipo de 
atendimento e como aqui 
no na UPA Centro nós re 
cebemos muitos pacien. 
tes com outras comorbi. 
dades, não podemos ex. 
ie emeai Dosiona à qn. 
quer tipo de virus. Só 
queremos que a popula. 
ção nos ajude nessa diná. 
mica do atendimento 

pode ter diferentes 
causas, entre elas a in 
feeção pelo virus influ 
enza, Parainfiuenza, 
Adeniovirus ou Virus 
Sincicial Respiratório 
podendo ser ocasiona. 
dia também por bactê- 
rias. Tem como princi 
pais características a 
febre alta acompanha: 
dade tosse, dor de gar. 
ganta, dor de cabeça, 
dar no corpae dor art 
cular Os sintomas ge- 
ralmente duram uma 

Angra dos Reis reativará tendas para atender pacientes com gripe 
tames a Secretaria de Saude Vai reativar tendas de pre 
atendimento. que foram us das durante a pandemia Diante da crescente pro- cura por atendimento mit 

Coe função da pripeepela A partir de domingo (12) 
Peecimidide do de o. a poulção virá actas 

ca em que a cidade sec”. como atendimento médico De grande número de visi. nes tendes em frente ao HM 

IMPRESSO + ONLINE 
TUDO INCLUIDO 

UPA Ian, eos os dias da semana, das de 1h 
Vale lembrar que os mo- radores continuam sendo 

atendo ns tenda do Par que Mambucalia tem frente 
do SPA), Centro (primeira entrada do Centro de Re 

rência) e de Jacuecanga 
anexa ao CEM), também 
das hds 1h O objetivo da Secretaria 
de Saúde é, nos próximos las oferecir atundimento 
médico 24h na unidade da Centro 

Muito fácil anunciar! 
Eng o fezio + logo + foto Destas o fik pure pogeinento online Doces raso (ea dp 

334724477 
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Implantação de centro de reabilitação 
na Arena Esportiva avança 

Licitação para obra que vai realocar o CER Ill acontecerá no próximo dia 20 

RE dotilostpeoPnlodeoe. 
“Nos mesmas moldes do funcionamento do Estádio Raulino de Olive, que me 

apar eapotiva ao compl Re sad a Arena Espor “iva Nicola abra eat cada no balrro Vende; em Vol Redonda, tamem pas- Jara por uma reforma que aipermitra do Bend Especializado def abltação (CER HD ea tm. tação da feia ori” Pee, dá Secrtaria Mm. cipal de Saúde (SM), em cos po ope 
esportivo -o outro eíficio 

“Sade Será um enor- 
me ganho para as equi 
que desemolvemo 
que terão um espaço maior é 
Tais adequado e paras po clentes atendidos, que terão 
os serviços de reabilitação em um só lugar é com mais. 
recuo”, resaltou a seere târia municipal de Saúde, 
Maria da Conceição de Sou” rancho. 

salas, criadas novas Instala 
qões elétrica e hidráulica além dos novos aparelhos de 
ar-condicionado que serão 
AInstalados. São cerca de 2100 mº e 

Centro Especializado de Fa 
abilitação também atende 
pacientes com doficiências 
visual, isca intelectual de outros 18 munleipios da re. 
glão, Atualmente, os servi gos do CER são oferecidos 
em um prédio do antigo Hos. 
tal Santa Margarida, além 

BM vai ampliar castração 
gratuita de cães e gatos 

pando doenças” 
Castrações 

A ação tem como objert 
vo castrar cães à gatos res 
gatados por protetores in 
dependentes, ONG e pos 
soas fisicas. Segundo o 
projeto, os protetores pode- 
rão castrar até olto ant 
mais por mês e pessoas fl 
sicas podem castrar ape has um amlemal nosso mes. 
mo periodo. 

“Não há um número It- 
mitado por município, os. 
tutores é protetores que se 
cadastrarem serão atendi 
dos de acordo com o cadas. 

Eniia 
A Secretaria de Desen- 

volvimento Rural de Barra 
Mansa está orlontando os 
municipes Interessados 
em castrar cães « atos, a eealizar cadastro no pro- 
grama RJPET, projoto da 
Soeretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária, 
Pesca o Abastecimento qua 
Ar realizar 109 mil castra- 
ções em todo o Estado. Na 
quinta-feira, dia 0,0 secre- 
berto de Carvalho, o Bele- 
za, so reunhu com às lin 
cas particularos do muni- 
etplo, interassadas em 
prestar o serviço de forma tercelrizada. No Sul Flu 
minense - Prote 
ção Antmar, instalada no 
distrito Bulhões, em Porto 
Real, é a responsável pela 
coordenação dos procedi- 
mentos 

Nos reunlmmos com as 
clínicas particulares aqui 
de Barra Mansa para apre- 
sentar o projeto, traçar os- 
tratéglas e cadastrá-las 
Junto à Cirae Duranto ssa 
reunião, nós também dis. 
cutimmos a possibilidade até 
de realizar um mutirão de 
castraçõos”, disse Bloza. 

Atualmente, a Clinica 
veterinária Munleipal rea 
liza mensalmente cerva de 
200 castrações em atendi 
mentos realizados atraves 
de marcação. “Não há uma 
fila em Barra Mansa para à 
realização do procedimento, 
os tutores interessados em. 
realizar à castração do seu 
pet, fazem o agendamento pelo tlofano (21) 224717 — 
toda sexta-oira a partir das 
Bh ema Semana seguinteo 
procedimento já é realizado. Esso projeto da governoes- 
tada nos dará um suporte 
maior, ampliando o número 
de atendimentos e, assim, 
auxiliando no controle po. 
pulacianal de cães e gatos”, destacou a responsável te” 
alca pola Clinica Veteriná- 
Fla Municipal, Rafnela For- 

Ela acrescentou ainda, 
que "Isso também contri” 
but para o contrate de at. 
gumas patologias, como 
par exemplo, esporotricose 
& leishmaniose, pois os 
animais castrados não 
cam perambulando e isst- 

projeto”. explicou o geren te da Cirae, Fabrício San. 
tos Silva. 
De conto com o secret 

riode Desenvolvimento Ru 
ral do Barra Mansa, Rober. 
to de Carvalho, o Beleza, a 
região será contemplada 
com quase 10 mil castra 
qões. "N6s estamos nos ar 
ganizando para atingir um Número malor de castra- 
qões na cidade. Não há um múmero especifico de quam 
tas vagas serão disponibili. 
zadas por cidades, então 
nós estamos orientando os. 
nossos moradores a buscar 
esse cadastro para que com- 
Slgamos um número ex. 
pressivo em na cidade”. Os Interessados devem 
se cadastrar através doca. 
nal disponibilizado pelo Es 
tado: ttps://rjpet.com be 
entrar. Os protetores que 
não tiverem o comprovante 
do trabalho, devem compa- 
recer à sede da secretaria 
de Desenvolvimento Rural 
para emissão do documen- to. À Secretária de Desen. 
volvimento Rural está à 
disposição da população 
para tirar dúvidas através. do telefona (34) 210536417 ou 
noendereço: Rua 17 bairro 
São Lair. 
O secretário disse ainda. 

que para auviliar os mora- 
dores, havera postos deca. 
dastramonto em postos es 
tratégicos da cidade “Esta. 
remos na Praça da Matriz 
e nas feiras, por exemplo 
Dessa forma conseguimos 

O seguindo andar contará 

gta. 
Eo terceiro pavimento 

tora o atealimento ara rea. dilitação sic, Ieeruate 
visual, contarido com con Julteios, alas de fsotera- 
pia, Integração sensorial 

o indivíduo entra pela ma- 
Ee 5 at à tando pao a feto 1 retndo. Numa dessas rebitações, oa sa questão de de. 
Vamar da cama, bri uma Eeldeira cen sala ara a arena va reator pontos 

E elenco cedo do CER Visa rapa de Sa 

Resende realiza 'Mega 
Domingo de Compras' no 

bairro Campos Elíseos 

mmingo repleto de atvidades. Culturals como música ao 
Vivo e recreação infantil 
Lembrando que Resende amet 

após às 1h serão Novos Tente um 

É uma prog vimento 

Cha está prevta par ar iprouemadmerte 10 mese 
forência, e agora vamos o 
var essa proposta para à Arena Esportiva. E lmpor- 

te aproveitar melhor aquele espaço, oferecer um. 
atedimento melhor à nossa. 
população, Vamos voltar à 
Sar referência na saúdo, 
“dm como em outras vas” afirmou o prefeito Antonio 
Francisco Neto 

Primeiro festival de 
filmes de BM acontece 
neste fim de semana 

plento mercado o Festival amem colabora encontro os procdonal que atuam Por é que ara 
as pelas telonas, O cons Amei municipal da Cultura a cadela do audlovisual, él Fred, so qui Baltava estimo para o seor Sais ocals O Barra Mansa. comer a a desenvolver na Festival do Filmes é uma . cidado. Eu io muito fil produção da Fundação Cu. quando olho para Barra tura ea Cla. Calegari, em. Mansa é veja que a cena do parceria com o CineShow.. audiovisual stá crvecondo. UINIERA e Euro Colehãos.. Quanta coisa aconies no que será realizado nos dias. e tim ano para o setor. AN ado dezembro, s MM, Foram os eita de fomento em dus alas do Cine Show. A produção e agora o feil Contra VAL Ma sânio Noneado em O president da Funda lançar um Mme mou num ão Cura, Mare Bravo, fotival de clmema ma minha o stent do o” visual local “Há poucos mo na ava eapedo ae que Um aponte do sudo. Sal e ainda não Bavia pro 

“Alê do projeto arquit- 
tônico da obra fl feio outro dedicado exclusivamente às 
questões de acessibilidade e “que prevê ma vá parado. 
felente visual piso tátil s- 
malização dequada, etc 

A sétima arte está ur. 
gindo em Barra Mansa. Pela 
Primeira voz será exibida Em um cinema da cidade 

o exclusk 
por eine. astas amadores o profissio. 

Segundo o administra dor do Cine Show do mun. 
tra o sent mentos de alegria » espe. rança. “Passamos por mo. mentos dificeis durante re rero Eqmentaiaaas rr oe ae ai peieem SepmannEes E epa ren pre E: 

“ssa pandemia. visto que Camos mala dê um ano de 
portas fnchadas. Para vamo o x apela desejamos 
quo nossos vineulos sejam “emovados cur à populção afim de reforçar mona a 
os. Os desafio ainda são 
Erandos mas estamos ant mados para trazer later à Cotretemimento ara a ida 
de” dis Cloro “oda à programação é 
ita e 05 imeressas de em sr reirados na lt. 

cla do cimema, somente na orador Modos os pro 
tocolos sanitários deverão “er cumpridos para à ret 
Zação de atividades em lo. 
catia 
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Rio anuncia recomendações para o Revéillon 
Além da praia de Copacabana; outros nove lugares da cidade também vão ter shows pirotécnicos 

Paes confirmou a queima de. verão vir vacinados, apre fogos do réveillon mais fa. sentando o peseipor deva 
O governo do Rio de Ja... moso do Brasi. na praia de. cina para ingrescar em de. neiro publicou sexta-feira. Copacaana. Otros novelu.. terminados eai, como ba 

(10) no Diário Oficial, que. pares da cidade também vão . res e hotéis, ou poderão se 
não há impedimento para  tershows pirotáenicos.. vacinar quando chegarem 
queima de fogos festas em Segundo cl, o objetivo é cidade ambientes abertos ou púbit.. espalhar ae fstividades por Segundo Eduardo Paes 
cos na virada do ano. As. todas as regibes da capital à. havera pontos de vacinação 
comandaçãos técnicas fseam . im de ovitar que a popula. contra a Covid19 Inclusive elaboradas pelo Grupo Téc. . ção se dirija, prioritaria. . naoria de Copacatema. 
alco de Assessoramento mente, para Copacabana, “Estamos buscando uma Eventos de Saúde Pública, evitando aglomerações. simplificação do réveillon. 
da secretaria estadual de... Serão Iêminutos de quel.. com fogos vsivels da maior Saúde As Informações são . ma de fogos em Copacaliima.. parto da cidade, para que 
da Agência Bi it minutos no Flamengo 16. não haja concentração em O texto atribui às autort.. minutos na ereja da Penha, Copacabana. Teremos river 
clades criar medidas para.  Beminutos no Piscinão de Ra”. Donem 10 pontos” diseeele, 
mitar o acesso do público mos, na Nha do Governador. em coletiva quinta feira (9 
para evitar aglomerações. E. no Barque Madureira, em. Para evitar grande Mus de não recomendam shows e Bangu e na Praia de Sopeti.. visitantes no dia 3a entra apresentações de artistas em . ha, 8 minutos no Kecreloe da de Onibus fretados será 
praças, pratas e logradouros. na Barra da Tuca. protbáda, cum bnrreras poli Púbilcis Pcs garantiu que a festa. ciais rs estradas será segura, do ponto de vis. Na orla de Copacabana Capra terá dez ug ma de fo 
Capital terá dez Igares com ta sanitário e lembrou que . haverá 2 torres com cabxas. 

queima de fogos Rio é uma das cidades com . de som. Como forma de de. estendido o horário do me- . radores a partir das 19h do paes disse que os demais maior Indice de vacinação . sestimular à vinda de pesso.  tró. O trânsito das princi. dia 31 e as linhas de ônibus . detalhes da festa serão divul 
Na guita ira (9.0 pr. contra a covid1.O prefeito as ori, não haverá reforço . pais vias de Copacabana . serão desviadas paraos bai. gados nas próximas sema, 

felto da capital Eduardo . ressaltou que os turistas de. na frota de Onibus mem será . será bloquendo para nãomo-. rosde Botafogoe Lagoa. nas. 

Pandemia reduz em 53% transporte Clientes da Caixa podem regularizar 
de passageiros em 2020 dívidas em atraso até dia 30 

tratado dostrasa Facebook 
De acordo com a Calxa, , Os clientes podem tam A ação Você no Azul são mais de 3 milhões de . bêm procurar unidads lot 

2021 da Caixa Econômica . pessoas fisicas e 350 milem ricas para quitação de valo. Federal registrou, até à i- presas que anda têm a per. Sm, informando 
tia terça eira (7, R$ 2 bl. tunidade de regularizar suas imtenção de paga 
Ihões er dividas liquida. dividas. mento da divida Você ho 
das com a regularização de Amu 40$574 contratos comeret. Cons de atendimento No Caminhão Você no 
de mais de 304 mil cen A tambêm é posslvel ro fes pessoas noicas e Jurid Os cenis podem neo. parir dvd Duranieo 

clar suas dividas por melo 1 
dos sites wwrwcalxa govbr/. nhão val segulr o se guinto 

renegociar dividas de cite. negociar e www negociard! calendário: dos dias [8a 17, e Aeee ee e atrasa. À previsão do encer. Tones ADO OA (capltals) e. dente Dutra, 956 - Olaria 
ramento da campanha é no. 0800 1040104 (demais reg. de 30 0, nO Rlo do Janeiro, la 30 de desembro. Os des... bes), opção 5; e WhatsAbp, Largo da Carioca, em Rio, 
contos podem hogar a até. pelo ndmero 0800 1040104, Branco, Praça Plácido do 
do do valor da diva e as. opção 3, As condições tam... Castro - Centro, e em San 

dições variam confor.. bém estão disponíveis no . tos, Práça Visconde de Mau me o perl do crédito com. Tyr o pelo Messengur do .— Cintra 

Auxílio Brasil com valor mínimo E comercializadas no ano. Ascidades de São Pó 
Aolo O rs me ço. asc a 

1 ndo deal. clicada emo fam e começa a ser pago qo beep porto, Ubrândia Sora oiBG cur ic 
a foram movimentadas. 60,6%, e São Paulo-Curiti.. queda das tarifas atrease, | derdipaesu esa soxado Brasi, desenvolvido para. Pt diogo ta ua entre aeroportos. E bi com 09% Já as mero. consequentemente, melho: | ra (10) 6 Auxilio Brasil. Programa social o oapilct. fções esportivas ou do Empr e pasa. ts quan eco dass de mst | pirar E Tem, ado para. cod claro eiros fot o mais afetado. ão de passagens do púbI. Hdade económica das pro. |. Fatco de Inscrição Social. peombfnhar as Contas Dou acudimicas Deda pandemia de Com Foca praia Sáb” cipa citados queda | a o hoano passado, com red. o Natal c19%)é Fortaleza. permanaceram cem o tem peovisóciapa: penta bscos Asian iainço cão de quantos nino ore doar | Mb , 
queda na movimentação São Paulo aéreo de passageiros. antecipou o D novo programa social cão de extrema pobreza, e abrea de cargas foi de “he destinas do Sul e Su- | pagamento do novo aloe term tri Denis búsicone Squeas com rea er 
9,6%. os da do Auxilio Brasál O instru. seis suplementares, que po. ta de até R$ 200, consido- Ê reto criou um benaíicio dem sé adicionados casbo Fadas em condição de pandemia, sde no, origeim ou ponto Inter. eo ri um bo orago conga um em [SS E COniçÃo do 
passageiros o mais de 400. mediário de conexão para plementa as parcelas já mil toneladas de carga fo-. passageiros e cargas. No tarifas médias ponderadas | Precias do AafisBradd cam transportados. A 1 sovimentou.. tais baratas e portanto ma | bar vala de R$ am Ou Memes ada Agência. maiode Zi mitieste ja criteniiaemes | Eai Confira o calendário aged agro é mals de 14? mil. Tró cidades de Rondó. | rogistma R$ Medidas de distancia-. toneladas de carga la têm ae tarifas médias egundo o Ministerio 
“las por todo pais para com- Brasília e o Nordeste Brasil Vilhena, Camale dt. | Miimdaces novembes bater à tranemissão do Parar E ud deseo 
novo coronavirus, oque -porsua vez Brasiliaé As quatro cidades com | do governo era Sm dmpactou à circulação de outra ciâade que aumenta. menor cessiolidade geo. | Ibis rec mn de saga Pres 
pessoas e produtos Sua posição na malha ao ln. gráfica do pais são amaro. | R$4m Em novemra ova 
“As inibe mações constam .tensificar seus fluxos de. nenses: Lábrea, São Gabri. | Jr médiodo Aus Brasi do estudo Redes & Fluxos. passageiros com ascspitais ol da Cachoeira, Carauarie | SRS mista de devem Territorial: Ligações Ab. fa Região Nordeste opect.. Parintins 

reas 2019-2020, divulgado. almente Nata, João Pesca. De acordo com a pesqui emma mistas ode deem sextafeira (10), no Rio de e Maceio lsso reflete o au. sa, 0 transporte atreo de | — Asdataçde pagamento Janeiro, pelo Imitltuto Bra es qu. por. passageiros e cargas no mad doi z sileiro de Geografia e Esta cofre esa e qiab ds de er e vis tnatá rd deseo 
tática (IBGE. das cidades torâneas en. trado, tanto em quantidade | cs beneficios no der 

Segundo à pesquisa, quanto destino turístico, movimentada quanto na | fimos dias iteis do mês gs ui7 mode desentro apenas 18 cidades brasili:. Como também refletem à. opção de destinos. no estra. | Fem detembro em função ras tiveram pelo menos um função intermediadora da to superior da hierarquia | Soa de NS ed ste didi voo regular de passageiros capital nacional como hub urbana brasileira ou seja, | dniecigação do calendário por mês em 2020 ante 06 complementar a São Paulo, as metrópoles eas capitais | Pegar ema semana municípios no ano anteri- aumentando o rol de possi:. regionais O levantamento | O beneficiário poderá sínais demo 
dr. O principal fluxo aéreo . tilidades de origens é dest aponta “uma notória con- | onsultar informações o 
di Daí: Sã Paulo io de nos destas cidades com o. centração dos principais | JCIAEERESCO sado ade dee aneiro - teve queda de  restodo pais” enfatizaapes usos é interações na por. 7 
55,6% no total de passagens. qui E Pe ção Centro-Sul do pais "cod pá 

Foça suo inscrição agora mesmo e faça parte da nossa equipo! 

| IDIAÇCT:VZ CAPOEIRA - BALLET - CIRCO- TEATRO 
institutodagaz r FUTSAL- RUGBY - MUSICALIZAÇÃO 
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